
Positieve Gezondheid helpt mensen het heft weer in eigen handen te nemen door de focus niet alleen op de ziekte,  
maar op de totale mens te leggen. Dat geeft letterlijk lucht. Oók aan professionals die beter in staat worden gesteld om  
zelf inhoud te geven aan hun werk en meer plezier ervaren.” Dat vinden Anita Vermeer, projectleider Positieve Gezondheid  
en Cisca van der Meijs, trainer Positieve Gezondheid. 

Zij is zelf arts en werd door het krijgen 
van een levensbedreigende ziekte 
geconfronteerd met haar eigen 
beperkte kijk (als arts) op gezondheid. 
Deze rolwisseling van arts naar patiënt 
bracht haar tot de nieuwe definitie 
van gezondheid. Dit gegeven heeft mij 
destijds erg geraakt en dat gun ik ook 
andere hulpverleners.”

“Inmiddels geven we de trainingen zelf,” 
vervolgt Cisca. “De inhoud is iets 
aangepast, waarbij we meer inzetten 
op gedragsverandering en de zorg-
verleners nog meer willen inspireren. 
Eigenlijk komt het erop neer dat we 
hen willen laten voelen en ervaren dat 
zijzelf ook gewone mensen zijn, met 
ups en downs, die ze dankzij hun eigen 

veerkracht hebben overwonnen.  
Dat besef brengt je als zorgverlener 
dichter bij de burger, die immers óók 
over veerkracht beschikt. Het wordt 
tijd dat we dat beter beseffen.”

MIJN OPLOSSING IS NIET PER SE 
JOUW OPLOSSING
Voor de bewoners in de wijken zijn er 
maandelijks workshops Positieve  
Gezondheid. De belangstelling is groot 
en de reacties zijn positief. Cisca: 
“Mensen vullen tijdens de workshop zelf 
of met een beetje hulp het spinnenweb 
in. Het zet ze aan het denken over hoe 
hun leven eruit ziet en op welk domein 
ze op dat moment iets willen verbeteren. 
Dat hoeft overigens niet het domein 
te zijn waar ze het laagste scoren! 

Anita: “In de gezondheidszorg gaat de 
aandacht vrijwel volledig uit naar 
gezondheidsklachten en -problemen 
om die vervolgens zo goed mogelijk 
op te lossen met medicijnen of therapie. 
Bij Positieve Gezondheid ligt het 
accent juist niet op de aandoening, 
maar op de gezondheidsbeleving van 
mensen zelf.” Positieve Gezondheid is 
de nieuwe definitie van gezondheid, 
die bestaat uit zes dimensies: 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, 
zingeving, kwaliteit van leven, meedoen 
en dagelijks functioneren. Positieve 
Gezondheid is óók het leidend principe 
binnen Blauwe Zorg in de Wijk. Anita: 
“Het biedt een gezamenlijk referentie-
kader, professionals spreken dezelfde 
taal. Daarnaast is Positieve Gezondheid 
een beweging die ertoe moet leiden 
dat mensen meer regie en zeggenschap 
krijgen over hun eigen leven en de 
zorg en ondersteuning die ze daarbij 
nodig hebben. Uiteindelijk willen we 
dat mensen beter in staat zijn om met 
de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te gaan.”  

MEER INZETTEN OP 
GEDRAGSVERANDERING 
Om dat waar te maken, moet het 
concept Positieve Gezondheid brede 
bekendheid krijgen bij zowel de 
bewoners van de vier blauwe wijken 
als de zorgprofessionals die er 
werkzaam zijn. In 2017 is gestart met 
de training van beroepskrachten. 
Cisca: “De eerste ronde trainingen is 
verzorgd door Machteld Huber 
(Institute of Positive Health), de 
bedenker van Positieve Gezondheid. 
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focussen ze dan toch op dat kleine 
bekende stukje. Omdat dat hen goed 
afgaat of omdat het aan tijd ontbreekt 
om het anders te doen. Dit betekent 
dus dat de organisaties ook randvoor-
waarden voor deze medewerkers 
moeten scheppen. Een werkgroep is 
hiermee aan de slag. Beleidsmedewer-
kers en managers zijn meegenomen  
in het verhaal via een workshop door 
Carl Verheijen van het Institute of 
Positive Health. Daarnaast werken  
we sinds dit jaar met coaches die 
proactief in gesprek gaan met de 
beroepskrachten om hen te onder-
steunen in het implementeren en 
borgen van Positieve Gezondheid.  
Het mooie is dat deze pilot de 
professionals terugbrengt naar de 
kern, naar de redenen waarom ze ooit 
voor dit beroep hebben gekozen.  
Wat we ook zien is dat zodra mensen 
met Positieve Gezondheid werken,  
de behoefte ontstaat om met andere 
expertises in gesprek te gaan. Door de 
trainingen leren mensen elkaar beter 
kennen, zodat ze elkaar ook weten te 
vinden. Dit biedt echt de ruimte om 
het anders te gaan doen. 

Anita Vermeer, projectleider Positieve Gezondheid
“ Positieve gezondheid helpt de professionals om het gesprek met burgers anders 

aan te gaan. Maar daarmee is het nog niet geïmplementeerd en geborgd.”

Cisca van der Meijs, trainer Positieve Gezondheid 
“ Mensen vullen tijdens de workshop zelf of met een beetje hulp het spinnenweb in. 
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Hulpverleners hebben vaak de neiging 
om het negatieve te  benadrukken, 
maar voor de bewoner zelf kan het heel 
anders liggen. Juist door de samenhang 
te zien, ontdekken ze dat ze zelf invloed 
hebben op hun ervaring van gezond-
heid.” “Het mooie van Positieve 
Gezondheid is dat mensen zelf keuzes 
maken. Dat is vele malen waardevoller 
dan dat een ander die keuze voor hen 
maakt. Wij moeten af van het wijzende 
vingertje, van ‘jij doet het niet goed 
en ik weet wel wat goed voor jou is’. 
Dat levert niets op,” aldus Anita. 
“Het is goed dat zorgprofessionals 
leren beseffen dat hun oplossing niet 
die van de burger hoeft te zijn. En dat 
daar niets mis mee is.”   

TERUG TOT DE KERN 
Positieve Gezondheid helpt de 
professionals om het gesprek met 
burgers anders aan te gaan. Maar 
daarmee is het nog niet geïmplemen-
teerd en geborgd. “Want het is lastig 
om je routine los te laten en op een 
andere manier te gaan werken,” zegt 
Anita. “De professionals denken vaak 
dat ze breed kijken, maar uiteindelijk 

56 medewerkers van sociale 
teams en huisartsenpraktijken 
geschoold in Positieve Gezondheid

67% van de geschoolde mensen
gebruikt Positieve Gezondheid 
in zijn werk

19 ambassadeurs zetten zich in 
om Positieve Gezondheid te 
implementeren

2 coaches Positieve Gezondheid 
begeleiden de medewerkers in 
de pilotwijken in het gebruik 
van Positieve Gezondheid

3 mensen volgen de train-de-
trainer opleiding tot trainer PG 
bij Institute for Positive Health.

Er is een eigen training ontwikkeld  
die vanaf het najaar van 2018 van 
start gaat en wordt verzorgd door 
onze eigen trainer.

Resultaten 
tot nu toe


